
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі України  

20 листопада 2018 року № 1707 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про діяльність організації колективного управління за 2021 рік 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА  
"ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

АВТОРСЬКИМИ І СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ " 
(найменування організації колективного управління) 

                            30.03.2022р.                    30.03.2022р.                        м. Київ  
(дата складення звіту)     (дата оприлюднення звіту    (місце складення звіту) 

на веб-сайті організації) 
1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими 

організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними 
організаціями 

1.1. На початок звітного періоду 

I. Договори, укладені з іноземними організаціями 
№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 
Строк дії 
договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
1 Громадське об’єднання 

Білоруське товариство авторів, 
виконавців та інших 

правовласників "БОАИП" 
(Білорусь) 

21 липня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

2 Національна Асоціація по 
Захисту Інтелектуальної 

Власності Республіки Молдова 
"ANPCI" 

(Молдова) 

25 серпня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

3 Респуліканське громадське 
обєднання "Союз авторів 

пісень" - "САП" 
(Казахстан) 

17 вересня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

4 Ресубліканське авторське 
товариство "Абирой" 

(Казахстан) 

16 вересня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

5 Громадське Обєднання 
Власників авторських та 

суміжних прав 
Узбекистану "УзАСП" 

(Узбекистан) 

28 серпня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

6  Copyright Society of Nigeria 
LTD/GTE "COSON" 

(Нігерія) 

1 червня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

7 The Indian Performing Right 
Society Limited "IPRS" 

1 червня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 
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(Індія) інтересів стосовно прав 
авторів 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 
№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 
Строк дії 
договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
1. ВГО ВААП 21.09.2020 Без обмеження 

строку 
Управління майновими 
авторськими правами 

 

1.2. На кінець звітного періоду 

I. Договори, укладені з іноземними організаціями 
№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 
Строк дії 
договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
1 Громадське об’єднання 

Білоруське товариство авторів, 
виконавців та інших 

правовласників "БОАИП" 
(Білорусь) 

21 липня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

2 Національна Асоціація по 
Захисту Інтелектуальної 

Власності Республіки Молдова 
"ANPCI" 

(Молдова) 

25 серпня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

3 Респуліканське громадське 
обєднання "Союз авторів 

пісень" - "САП" 
(Казахстан) 

17 вересня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

4 Ресубліканське авторське 
товариство "Абирой" 

(Казахстан) 

16 вересня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

5 Громадське Обєднання 
Власників авторських та 

суміжних прав 
Узбекистану "УзАСП" 

(Узбекистан) 

28 серпня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

6  Copyright Society of Nigeria 
LTD/GTE "COSON" 

(Нігерія) 

1 червня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

7 The Indian Performing Right 
Society Limited "IPRS" 

(Індія) 

1 червня 2020 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

8 Некомерційна організація по 
захисту авторських та 

суміжних прав «Аманат»  
(Казахстан) 

20 січня 2021 Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

9 RWANDAN SOCIETY OF 
AUTHORS "RSAU" (Руанда)  

(Немає доступу до даних) Один рік з 
автопролонгацією 

Взаємне 
представництво 

інтересів стосовно прав 
авторів 

II. Договори, укладені з іншими організаціями 
№ Сторона договору Дата набрання 

чинності договором 
Строк дії 
договору 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
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1. ВГО ВААП 21.09.2020 Без обмеження 
строку 

Управління майновими 
авторськими правами 

 

2. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління, щодо 
використання таких доходів 

2.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління 
№ Сума зібраних 

доходів від прав 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління 
№ Сума доходів від 

прав, розподілених 
правовласникам 

Сума доходів від прав, перерахованих 
іншим організаціям колективного 

управління 

Сума доходів від 
прав, використаних 

на інші цілі 
сума сфера використання 

прав 
1 2 3 4 5 

Усього Х Х Х Х 
2.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління 
№ Сума зібраних 

доходів від прав 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Предмет договору 

1 2 3 4 5 

1 25 183 151 

 

Авторські права Публічне виконання 
Надання дозволу на 

використання об’єктів 
авторських прав 

засобом публічного 
виконання  

Усього 25 183 151 Х Х Х 
II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління 

№ Сума доходів від 
прав, розподілених 

правовласникам 

Сума доходів від прав, перерахованих 
іншим організаціям колективного 

управління 

Сума доходів від 
прав, використаних 

на інші цілі 
сума сфера використання 

прав 
1 2 3 4 5 

1 17 648 031 144 680 Публічне виконання 6 295 788 

Усього 17 648 031 144 680 Х 6 295 788 
3. Відомості про відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому 

числі з аналогічними іноземними організаціями 

3.1. На початок звітного періоду 

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління 
№ Сума отриманих 

коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Найменування організації, 
від якої отримано кошти 
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1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління 
№ Сума виплачених 

коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Найменування організації, 
якій виплачено кошти 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 
III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління 
№ Сума утриманих 

коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Найменування організації, 
якій виплачено кошти 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 
іншими організаціями колективного управління 

№ Сума утриманих 
коштів 

Категорія прав Сфера 
використання 

прав 

Найменування організації, 
яка утримала кошти 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

V. Cуми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління 
і розподілені безпосередньо правовласникам 

№ Сума коштів, що належать до 
виплати 

Категорія прав Найменування 
організації, яка утримала 

кошти 
1 2 3 4 

Усього Х Х Х 
3.2. На кінець звітного періоду 

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління 
№ Сума отриманих 

коштів 
Категорія прав Сфера використання 

прав 
Найменування 

організації, від якої 
отримано кошти 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління 
№ Сума виплачених 

коштів 
Категорія прав Сфера використання 

прав 
Найменування 

організації, якій 
виплачено кошти 

1 2 3 4 5 
1. 144 680 Авторські права Публічне виконання ВГО ВААП 

Усього 144 680 Х Х Х 
III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від 

прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління 
№ Сума утриманих 

коштів 
Категорія прав Сфера використання 

прав 
Найменування 

організації, якій 
виплачені кошти 

1 2 3 4 5 
1. 48 227 Авторські права Публічне виконання ВГО ВААП 
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Усього 48 227 Х Х Х 
IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав 

іншими організаціями колективного управління 
№ Сума утриманих 

коштів 
Категорія прав Сфера використання 

прав 
Найменування 
організації, яка 
утримала кошти 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

V. Cуми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного 
управління і розподілені безпосередньо правовласникам 

№ Сума коштів, що належить 
до виплати 

Категорія прав Найменування організації, 
яка утримала кошти 

1 2 3 4 
Усього Х Х Х 

4. Відомості про розподіл і виплату організацією колективного управління доходів від 
прав 

4.1. На початок звітного періоду 

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників 
№ Загальна сума 

розподілених доходів 
від прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 
Усього Х Х Х 

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам 
№ Загальна сума 

виплачених доходів від 
прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 
Усього Х Х Х 
III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам 

коштів 
№ Загальна сума 

нерозподілених коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Фінансовий рік, в 
якому зібрано 

кошти 
1 2 3 4 5 

1. 9 514 234 Авторські права Публічне виконання 2020 

Усього 9 514 234 Х Х Х 
№ Загальна сума 

невиплачених коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Фінансовий рік, в 
якому зібрано 

кошти 
1 2 3 4 5 

1. 119 785 Авторські права Публічне виконання 2020 

Усього 119 785 Х Х Х 
4.2. На кінець звітного періоду 

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників 
№ Загальна сума 

розподілених доходів 
Категорія прав Сфера використання прав 
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від прав 
1 2 3 4 

1. 17 648 031 Авторські права Публічне виконання 

Усього 17 648 031 Х Х 
II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам 

№ Загальна сума 
виплачених доходів від 

прав 

Категорія прав Сфера використання прав 

1 2 3 4 

1. 17 327 198 Авторські права Публічне виконання 

Усього 17 327 198 Х Х 
III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам 

коштів 
№ Загальна сума 

нерозподілених коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Фінансовий рік, в 
якому зібрано 

кошти 
1 2 3 4 5 

1. 1 094 652 Авторські права Публічне виконання 2021 

Усього 1 094 652 Х Х Х 
№ Загальна сума 

невиплачених коштів 
Категорія прав Сфера 

використання 
прав 

Фінансовий рік, в 
якому зібрано 

кошти 
1 2 3 4 5 

1. 440 618 Авторські права Публічне виконання 2021 

Усього 440 618 Х Х Х 
5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів та про 

заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації 
правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти 

5.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності 
нерозподілених коштів 

№ Сума 
нерозподілених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

розподілені кошти 
1 2 3 

1. 9 514 234 Кошти, що зібрано у IV кварталі 2020 року, розподілятимуться та 
сплачуватимуться правовласникам у першому кварталі 2021 року  

Усього 9 514 234 Х 
II. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

невиплачених коштів 
№ Сума 

невиплачених 
коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

виплачені кошти 
1 2 3 
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1. 119 785 Кошти будуть сплачені на користь правовласників у першому кварталі 2021 
року після повернення підписаного правовласниками комплекту документів, 
що  потрібні для здійснення виплат  

Усього 119 785 Х 
5.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності 
нерозподілених коштів 

№ Сума 
нерозподілених 

коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

розподілені кошти 
1 2 3 

1. 1 094 652 Кошти, що зібрано у IV кварталі 2021 року, розподілятимуться та 
сплачуватимуться правовласникам у першому кварталі 2022 року  

Усього 1 094 652 Х 
II. Відомості організації колективного управління про причини наявності 

невиплачених коштів 
№ Сума 

невиплачених 
коштів 

Заходи, здійснені організацією колективного управління для 
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути 

виплачені кошти 
1 2 3 

1. 440 618 Кошти будуть сплачені на користь правовласників у першому кварталі 2022 
року після повернення підписаного правовласниками комплекту документів, 
що  потрібні для здійснення виплат  

Усього 440 618 Х 
6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного управління, з 

обґрунтуванням та розрахунком цих сум 

6.1. На початок звітного періоду 

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією 
колективного управління 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо 
витрати є непрямими або такими, 
що не можуть бути віднесені до 

жодної з категорій прав) 
1 2 3 4 

Усього Х Х Х 
II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління 

в частині безпосереднього управління правами 
№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо 

витрати є непрямими і такими, що 
не можуть бути віднесені до жодної 

з категорій прав) 
1 2 3 4 

Усього Х Х Х 
III. Відомості про всі операційні та фінансові витрати організації колективного 

управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг 
№ Сума витрат Призначення витрат 
1 2 3 
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Усього Х Х 
IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються 

для покриття витрат 
№ Сума витрат Ресурси організації колективного управління для покриття 

витрат 
1 2 3 

Усього Х Х 
V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до 
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному 

році 
№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада або інший статус учасника 

із зазначенням виду органу 
(наглядовий, виконавчий) 

Розмір матеріального 
забезпечення 

1 2 3 4 
Усього Х Х Х 

VI. Відомості про вирахування доходів від прав, що здійснюються організацією 
колективного управління 

№ Сума вирахувань 
з доходів від прав 

Категорія прав Сфера використання 
прав 

Цілі вирахувань 

1 2 3 4 5 
Усього Х Х Х Х 

6.2. На кінець звітного періоду 

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією 
колективного управління 

№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо витрати є 
непрямими або такими, що не можуть бути 

віднесені до жодної з категорій прав) 
1 2 3 4 
1 7 391 145 Авторські права Операційні витрати на утримання організації, 

безпосередньо пов’язані з управлінням правами та 
іншою статутною діяльністю 

Усього 7 391 145 Х Х 
II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління 

в частині безпосереднього управління правами 
№ Сума витрат Категорія прав Обґрунтування витрат (якщо витрати є 

непрямими і такими, що не можуть бути 
віднесені до жодної з категорій прав) 

1 2 3 4 
1 5 036 630 Авторські права Операційні витрати на утримання організації, 

безпосередньо пов’язані з управлінням правами 
Усього 5 036 630 Х Х 

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного 
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг 

№ Сума витрат Призначення витрат 
1 2 3 
1 2 354 515 Операційні витрати на організацію та здійснення правової охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського та суміжних 
прав, включаючи професійну правничу допомогу 

Усього 2 354 515 Х 
IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються 

для покриття витрат 
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№ Сума витрат Ресурси організації колективного управління для покриття 
витрат 

1 2 3 
1 5 036 630 Збір за управління правами  

2 2 035 154 Спеціальний фонд 

3 319 361 Пасивні доходи 

Усього 7 391 145 Х 
V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до 
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному 

році 
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада або інший статус 
учасника із зазначенням 
виду органу (наглядовий, 

виконавчий) 

Розмір матеріального забезпечення 

1 2 3 4 
1  Нікін Олександр 

Іванович  
 

Генеральний директор 
(виконавчий орган) 

323 138 

Усього Х Х 323 138 
VI. Вирахування, що здійснюються з доходів від прав організацією колективного 

управління 
№ Сума вирахувань 

з доходів від прав 
Категорія права Сфера 

використання 
права 

Ціль вирахування 

1 2 3 4 5 
1 5 036 630 Авторські права Публічне виконання Збір за управління правами  

2 1 259 158 Авторські права Публічне виконання Спеціальний фонд  

Усього 6 295 788 Х Х Х 
7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з 

користувачами 

7.1. На початок звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 
реквізити 

документа, яким 
було направлено 
пропозицію про 

укладення договору 

Сфера використання 
прав, за якою 

пропонувалося 
укласти договір 

Дата й інші реквізити 
документа, яким організація 

колективного управління 
повідомила користувача про 

відмову від укладення 
договору, із зазначенням 

підстави відмови 
1 2 3 4 5 
 Х Х Х Х 

7.2. На кінець звітного періоду 

№ Користувач Дата й інші 
реквізити документа, 

яким було 
направлено 

пропозицію про 
укладення договору 

Сфера використання 
прав, за якою 

пропонувалося 
укласти договір 

Дата й інші реквізити 
документа, яким 

організація колективного 
управління повідомила 

користувача про відмову 
від укладення договору, із 

зазначенням підстави 
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